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Přehled: Hlavní technické prvky nového závodního vozu

› Širší karoserie a delší rozvor se postarají o lepší rozložení hmotnosti
› Speciální brzdový systém ŠKODA Motorsport s mimořádně silným zpomalením a účinným 

chlazením
› Specifické komponenty navrženy tak, aby splňovaly i extrémní požadavky
› Ochranná klec svařená z 35,8 metrů ocelových trubek a speciálně chráněná palivová nádrž

Mladá Boleslav, 14. června 2022 – V novém voze FABIA RS Rally2 použila ŠKODA Motorsport 
komponenty speciálně navržené pro náročné rallyové podmínky. Specifický brzdový systém 
a pečlivě vyladěný podvozek pomáhají získat v závodě cenné desetiny sekundy. Bezpečnostní 
rám sestavený z celkem 35,8 metru ocelových trubek a speciálně chráněná palivová nádrž 
zajišťují maximální bezpečnost. Elektronika a ovládání jsou přizpůsobeny potřebám řidiče 
a spolujezdce během rally.

Některé technologie používané v závodních speciálech se výrazně liší od srovnatelných komponentů 
v sériových vozech. Namísto až devíti airbagů a mnoha elektronických asistenčních systémů, jako je 
tomu u standardního modelu FABIA, sází nová ŠKODA FABIA RS Rally2 v mnoha oblastech na čistou
mechaniku a speciální, pro rally specifické, komponenty, jako jsou bezpečnostní rám a speciálně 
chráněná palivová nádrž. Z mnoha senzorů instalovaných v sériovém voze FABIA se v závodní verzi 
používají pouze snímače pro řízení motoru a pro zobrazení tlaku v brzdách, polohy volantu a stavu 
paliva. Tyto senzory slouží výhradně k informování posádky a na rozdíl od sériových modelů nijak 
nezasahují do řízení. Pouze řídicí jednotka motoru využívá údaje ze snímačů motoru k optimálnímu 
fungování během provozu ve všech jízdních režimech a za různých povětrnostních podmínek.

Rozdílné přední brzdové kotouče pro rychlostní zkoušky na asfaltu a šotolině
Brzdový systém hraje v rallyovém voze jako je FABIA RS Rally2 velmi důležitou roli. Čím lépe vozidlo 
brzdí, tím déle může řidič udržovat rychlost a o to později může před zatáčkou zpomalit. To přináší v 
boji s časem cenné desetiny sekundy k dobru. Brzdové kotouče vozu FABIA RS Rally2 se mohou při 
ostrém brzdění v závodním provozu snadno zahřát na více než 700 °C. Brzdové kotouče mají vnitřní 
ventilaci pro účinné chlazení, kromě toho byl vyvinut systém chlazení brzd, který byl optimalizován pro 
asfalt i šotolinu, takže se jezdec může na brzdy vždy spolehnout, aniž by je musel šetřit. Existují 
odlišné brzdové kotouče pro použití na rychlostních zkouškách na asfaltu nebo na šotolině. Brzdové 
kotouče pro použití na asfaltu mají průměr 355 mm vpředu a 300 mm vzadu; zde jsou povinná 
18palcová kola s rozměrem ráfku 8"×18". Brzdy pro použití na šotolině mají vpředu i vzadu průměr 
300 mm; na těchto tratích jsou povinná 15palcová kola s rozměrem ráfku 7"×15". 

Speciální palivová nádrž pojme 100% udržitelný benzín nebo fosilní závodní palivo
FABIA RS Rally2 má speciální palivovou nádrž podle předpisů Mezinárodní automobilové federace 
FIA. Nádrž, která je vyrobena z nárazuvzdorné pryže, má objem 82,5 l. Kromě toho je naplněna 
speciální pěnou, která zabraňuje úniku benzínu. Nádrž je ve spodní části chráněna krytem z karbon-
kevlarového kompozitu a absorpční vrstvou. Benzín používaný při FIA Mistrovství světa v rallye 
(WRC) v sezóně 2022 je stoprocentně udržitelný a je založen na moderních surovinách a vysoce 
čistých obnovitelných složkách. Skládá se z biopaliv, která se získávají z biologického odpadu, 
a syntetických e-paliv. Ty se vyrábějí pomocí obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou ze „zeleného“ 
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vodíku a CO2 získaného ze vzduchu a z průmyslových procesů. Z těchto složek se v laboratoři míchá 
100% obnovitelný benzin bez fosilních složek, který se používá při závodech WRC.

Posádku chrání 35,8 m ocelových trubek
Pro nový vůz FABIA RS Rally2 vyvinuli inženýři ŠKODA Motorsport ochrannou klec, která se 
skládá z celkem 35,8 metru trubek vyrobených z vysokopevnostní chrom-molybdenové oceli. 
Ochranná klec se přivaří k podvozku ještě během stavby karoserie a teprve poté se k ní připevní boční
panely a střecha. Hlavním cílem tohoto postupu je vyšší přesnost, lepší spojení trubek s karoserií a 
lepší přizpůsobení trubek karoserii. Vzhledem k tomu, že sestavování probíhá ručně, jsou odchylky 
velmi malé.

Speciální závodní podvozek a delší životnost komponent
Také podvozek vozu FABIA RS Rally2 je důsledně navržen tak, aby splňoval vysoké nároky rally 
sportu. ŠKODA Motorsport využila své zkušenosti s úspěšným předchozím modelem. U modelu 
FABIA RS Rally2 byl prodloužen zdvih tlumičů. Zavěšení náprav MacPherson je také pevnější. Snížilo 
se tření v tlumičích. Na základě většího rozvoru navrhli konstruktéři novou kinematiku podvozku a 
zvýšili odolnost komponent. Zlepšila se rovněž funkčnost diferenciálu a zvýšila se účinnost převodovky
při řazení.

Snadné ovládání pomocí dotykového displeje a tlačítek na volantu
FABIA RS Rally2 je vybavena zvětšeným hlavním displejem, na kterém lze přehrávat i videa, a který 
umožňuje intuitivní ovládání během rally. V interiéru se nachází také nový centrální ovládací panel 
s dotykovou obrazovkou a integrovaným ovládáním interkomu. Jezdec má přístup k mnoha funkcím 
přímo pomocí tlačítek na volantu. Startovací tlačítko je umístěno také na volantu, odkud na něj řidič 
rychle dosáhne, pokud náhodou motor zhasne. 

Zlepšené rozložení hmotnosti díky širší karoserii a delšímu rozvoru náprav
Podvozek odvozený od současného sériového modelu FABIA umožnil inženýrům dále zlepšit jízdní 
vlastnosti závodního speciálu. FABIA RS Rally2 těží zejména z delšího rozvoru čtvrté generace 
modelu FABIA. Díky němu je vůz o něco klidnější a záď stabilnější. V porovnání s vozem 
ŠKODA FABIA Rally2 došlo ke změně umístění palivové nádrže. V motorovém prostoru tak mohli 
inženýři využít větší prostor mezi podélnými nosníky.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Zbyněk Straškraba
Komunikace Motorsportu
T +420 326 811 785
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/motorsportskoda. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 získáte pod 
hashtagem #FabiaRSRally2.

ŠKODA Motorsport: 
› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích.
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA

130 RS.
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA.

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC).

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000.
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S), Kalle Rovanperä (FIN) a Andreas Mikkelsen (N).
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok
2020.

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC).

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally.

› Do konce sezony 2021 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1500
vítězství a více než 3700 umístění na stupních vítězů v 65 zemích. 
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ŠKODA AUTO 
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika;
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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